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3. GÜNLÜK HAYAT
3.1 Hastalık, çocuğun ve ailenin günlük hayatını ne şekilde
etkileyebilir ve hangi tür düzenli kontroller gereklidir?
Çocukların çoğunda hastalık kendi kendini sınırlar ve uzun süren
sorunlara yol açmaz. İnatçı veya ciddi böbrek hastalığı sergileyen küçük
bir hasta yüzdesinde, hastalık böbrek yetmezliği olasılığı olan ilerleyici
bir seyir izleyebilir. Genel olarak çocuk ve aile normal bir hayat
sürdürebilmektedir.
Hastalık süresi boyunca birkaç kere ve HSP ortadan kalktıktan sonraki 6.
ayda idrar örnekleri test edilmelidir: bunun amacı olası böbrek
sorunlarını tespit etmektir ve bazı olgularda böbrek tutulumu, hastalığın
başlangıcından birkaç hafta ve hatta ay sonra meydana gelebilir.

3.2 Okul hayatı nasıl etkilenir?
Akut hastalık boyunca tüm fiziksel aktivite genelde kısıtlanmıştır ve
yatak istirahatı gerekli olabilir. İyileştikten sonra çocuk tekrar okula
gidebilir ve sağlıklı akranlarının katıldığı tüm aktivitelere katılarak
normal bir hayat sürebilir. Çocuklar için okul, yetişkinler için iş ile
eşdeğerdir; çocukların bağımsız ve üretken kişiler olmayı öğrendiği yer.

3.3 Spor yapmasını etkiler mi?
Tolere edildiği şekliyle tüm aktiviteler yapılabilir. Bu nedenle genel
tavsiye, bir eklemi acıdığı zaman duracağından emin olmak kaydıyla
hastaların sporu faaliyetlerine katılmasına izin vermek; spor hocalarına
da özellikle ergenlerde olmak kaydıyla spor yaralanmalarını önlemeleri
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tavsiyesinde bulunmaktır. Her ne kadar mekanik stres iltihaplı eklemler
için yararlı olmasa da genel olarak bundan kaynaklanacak küçük bir
hasarın, arkadaşlarıyla oynamaktan alıkoyulmanın psikolojik hasarından
çok daha az olduğu varsayılmaktadır.

3.4 Beslenme nasıl olmalıdır?
Beslenmenin hastalığı etkilediğine ilişkin bir kanıt yoktur. Genel
anlamda çocuğun yaşına uygun, dengeli ve normal bir beslenme
sürdürmesi gerekir. Büyüme çağındaki bir çocuk için yeterli proteinler,
kalsiyum ve vitaminleri içeren sağlıklı ve dengeli bir beslenme tavsiye
edilir. Kortikosteroidler iştahı açtığı için bu ilaçları kullanan hastalar aşırı
yemekten kaçınmalıdır.

3.5 İklim hastalığın seyrini etkiler mi?
İklimin hastalığın ortaya çıkış şekillerini etkileyebileceğine dair bir kanıt
yoktur.

3.6 Çocuk aşılanabilir mi?
Aşılar ertelenmelidir ve bu sırada kaçırılan aşıların ne zaman
yapılacağına çocuk doktoru karar verecektir. Genel olarak aşıların, HSP
hastalarında hastalık aktivitesini artırdığı ve ciddi istenmeyen yan
etkilere yol açtığı görünmemektedir. Öte yandan zayıflatılmış canlı
aşılardan genellikle kaçınılır zira yüksek dozda bağışıklık baskılayıcı
ilaçlar veya biyolojik ajanlar alan hastalarda varsayımsal olarak
enfeksiyonu tetikleme riski vardır.

3.7 Cinsel yaşam, gebelik ve doğum kontrolü hakkında neler
söylenebilir?
Hastalık, normal cinsel faaliyet veya gebelik üzerinde bir kısıtlama
getirmez. Yine de bu ilaçları alan hastalar, bunların fetüs üzerindeki
olası etkileri hakkında daima çok dikkatli olmalıdır. Hastalara, doğum
kontrolü ve gebelik hakkında hekimlerine danışmaları tavsiye edilir.
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